ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
пленарного засідання сьомої сесії обласної ради
18 червня 2021 року
1. Про діяльність обласної ради та її органів
1.1. Про утворення лічильної комісії.
1.2. Про затвердження структури та чисельності апарату обласної ради.
1.3. Про затвердження граничної чисельності та структури Управління
обласної ради з майнових відносин.
1.4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 травня
2016 року № 118-VII «Про затвердження Положення про управління обласної
ради з майнових відносин».
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
1.5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня
2020 року № 10-VIII «Про затвердження Регламенту Одеської обласної ради
VIII скликання».
Доповідач – Шестакова Ю.Д., депутат обласної ради.
2. Інші питання, віднесені до компетенції обласної ради
2.1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Одеської області»
Іукурідзе Елдару Жораєвичу.
2.2. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Одеської області»
Круку Юрію Борисовичу.
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
2.3. Про інформацію начальника Головного управління Національної
поліції в Одеській області Беха О. про результати діяльності органів та
підрозділів Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Доповідач – Бех О.В., начальник Головного управління Національної
поліції в Одеській області.
2.4. Про посилення заходів безпеки у закладах освіти області.
Доповідач – Зінченко М.А., голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму.
2.5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 01 листопада
2003 року № 224-XXIV «Про затвердження Правил користування
маломірними суднами, плавзасобами на водних об’єктах в Одеській області».
Доповідач – Крук Ю.Ю., голова постійної комісії обласної ради з
питань транспортно-комунікаційної інфраструктури, морегосподарського
комплексу та цифрового розвитку.

2.6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22 вересня
2017 року № 531-VII «Про заснування літературної премії ім. В.Л. Мороза
для молодих письменників за вклад у розвиток української літератури».
Доповідач – Олійник О.В., директор Департаменту культури,
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини обласної
державної адміністрації.
2.7. Про Комісію з оцінки корупційних ризиків в Одеській обласній
раді.
2.8. Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю
«Рибна компанія «ГЕНЕРАЛ» на спеціальне використання природних
ресурсів (вилов водних біоресурсів з метою рибальства) у межах
регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» на 2021 рік.
2.9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 березня
2020 року № 1275-VII «Про обрання до складу поліцейської комісії № 7
Департаменту патрульної поліції представників громадськості».
2.10. Про надання цільової адресної допомоги, що перевищує
граничний розмір за відповідним напрямом.
2.11. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України Шнайдера С.А., Одарій-Захар’євої Н.В.
2.12. Про встановлення надбавки за вислугу років першому заступнику
голови обласної ради Радковському О.В.
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
2.13. Про зняття з контролю рішення обласної ради від 03 березня
2020 року № 1232-VII «Про затвердження обласної цільової програми
компенсації частини кредитів, які беруться населенням області (фізичними
особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловобудівельними кооперативами (ОСББ, ЖБК) для впровадження заходів з
енергозбереження, реконструкції і модернізації житла на 2020 рік».
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
Співдоповідач – Шалигайло А.І., директор Департаменту систем
життєзабезпечення та енергоефективності обласної державної адміністрації.
3. Про цільові програми, концепції та містобудування
3.1. Про затвердження регіональної програми «Ліси Одещини на
2021-2025 роки».
Доповідач – Буланович П.Г., директор Департаменту екології та
природних ресурсів обласної державної адміністрації.
3.2. Про затвердження регіональної програми з підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на
2021-2025 роки.

3.3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня
2018 року № 837-VII «Про затвердження регіональної Програми розвитку
агропромислового комплексу Одеської області на 2019-2023 роки «Аграрна
Одещина».
Доповідач – Стоянова А.А., директор Департаменту аграрної політики,
продовольства та земельних відносин обласної державної адміністрації.
3.4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня
2017 року № 581-VІІ «Про затвердження обласної комплексної програми
розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2021 роки».
Доповідач – Кольчак В.А., начальник управління фізичної культури і
спорту обласної державної адміністрації.
3.5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня
2017 року № 582-VІІ «Про затвердження Регіональної програми цивільного
захисту, техногенної та пожежної безпеки Одеської області на
2018-2021 роки».
Доповідач – Готко С.М., директор Департаменту з питань цивільного
захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
обласної державної адміністрації.
3.6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 серпня
2019 року № 1025-VII «Про затвердження обласної комплексної цільової
програми «Безпечна Одещина» на 2019-2021 роки».
Доповідач – Зінченко М.А., директор Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації.
3.7. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня
2019 року № 1169-VII «Про затвердження обласної Програми надання
фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям)
спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують
діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність
яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону,
на 2020-2022 роки».
Доповідач – Новицька О.М., начальник управління фінансового
забезпечення, бухгалтерського обліку, звітності та інших соціальних виплат
апарату обласної ради.
3.8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 10 серпня
2020 року № 1379-VII «Про затвердження Програми реалізації в Одеській
області Стратегії ЄС для Дунайського регіону на 2020-2022 роки».
Доповідач – Радулов Д.Д., директор Департаменту економічної
політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації.
3.9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня
2020 року № 38-VІІІ «Про затвердження обласної комплексної програми
соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист
населення в Одеській області».

Доповідач – Коваленко Л.В., директор Департаменту соціальної та
сімейної політики обласної державної адміністрації.
3.10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня
2020 року № 40-VIІІ «Про затвердження обласної цільової програми
«Здоров’я Одещини на 2021-2023 роки».
Доповідач – Одарій-Захар’єва Н.В., директор Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації.
3.11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 лютого
2021 року № 63-VIII «Про затвердження регіональної програми цифрової
трансформації Одеської області на 2021-2023 роки».
Доповідач – Джуган Д.С., тимчасовий виконувач обов’язків
начальника управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і
цифровізації обласної державної адміністрації.
3.12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 лютого
2021 року № 69-VIII «Про затвердження Програми розвитку туризму та
курортів в Одеській області на 2021-2023 роки».
3.13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 лютого
2021 року № 71-VIII «Про затвердження Програми сприяння розвитку
міжнародної та інвестиційної діяльності Одеської області на
2021-2023 роки».
Доповідач – Шека О.О., виконувач обов’язків директора Департаменту
інвестиційної
та
зовнішньоекономічної
діяльності,
міжнародного
співробітництва та туризму обласної державної адміністрації.
4. Про бюджет та фінанси
4.1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня
2020 року № 43-VІII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік».
Доповідач – Зінченко М.А., директор Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації.
Співдоповідач – Коваліш І.В., заступник голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та
банківської діяльності.
4.2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 квітня
2021 року № 135-VІII «Про здійснення місцевого запозичення у 2021 році».
Доповідач – Зінченко М.А., директор Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації.
4.3. Про утворення цільового фонду з надходження орендної плати за
земельні ділянки спільної власності територіальних громад Одеської області
у складі спеціального фонду обласного бюджету Одеської області.
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.

5. Про створення, ліквідацію, зміну найменування, затвердження
статутів комунальних підприємств, установ, внесення змін до них, про їх
діяльність
5.1. Про призначення на посаду Генерального директора комунального
некомерційного підприємства «Одеський обласний центр нефрології та
діалізу» Одеської обласної ради», що перебуває у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, повноваження з управління
яким делеговано обласній державній адміністрації.
5.2. Про призначення на посаду Генерального директора Комунального
некомерційного підприємства «Одеський обласний центр екстреної медичної
допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради», що перебуває у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
повноваження з управління яким делеговано обласній державній
адміністрації.
5.3. Про призначення на посаду Генерального директора Комунального
некомерційного підприємства «Ізмаїльський спеціалізований будинок
дитини» Одеської обласної ради», що перебуває у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, повноваження з управління
яким делеговано обласній державній адміністрації.
5.4. Про призначення на посаду Генерального директора Комунального
некомерційного підприємства «Одеський обласний кардіологічний центр»
Одеської обласної ради», що перебуває у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, повноваження з управління яким делеговано
обласній державній адміністрації.
5.5. Про призначення на посаду Генерального директора Комунального
некомерційного підприємства «Дунайська обласна лікарня» Одеської
обласної ради», що перебуває у спільній власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області, повноваження з управління яким делеговано
обласній державній адміністрації.
5.6. Про призначення на посаду Генерального директора Комунального
некомерційного підприємства «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2»
Одеської обласної ради», що перебуває у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, повноваження з управління яким делеговано
обласній державній адміністрації.
5.7. Про призначення на посаду Генерального директора Комунального
некомерційного підприємства «Одеський обласний шкірно-венерологічний
диспансер» Одеської обласної ради», що перебуває у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, повноваження з управління
яким делеговано обласній державній адміністрації.

5.8. Про призначення на посаду Генерального директора Комунального
некомерційного підприємства «Одеський обласний онкологічний диспансер»
Одеської обласної ради», що перебуває у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, повноваження з управління яким делеговано
обласній державній адміністрації.
5.9. Про припинення комунального некомерційного підприємства
«Одеський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» Одеської
обласної ради» шляхом приєднання до комунального некомерційного
підприємства «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської
обласної ради».
Доповідач – Одарій-Захар’єва Н.В., директор Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації.
5.10. Про продовження строку дії контракту з директором
комунального закладу «Одеська спеціальна школа № 91 Одеської обласної
ради», що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області, повноваження з управління яким делеговано обласній
державній адміністрації.
5.11. Про призначення на посаду директора комунальної установи
«Одеський обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля
дітей та молоді», що перебуває у спільній власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області, повноваження з управління якою делеговано
обласній державній адміністрації.
Доповідач – Лончак О.А., директор Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації.
5.12. Про продовження строку дії контракту з директором
ОБЛАСНОГО
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ПО
ОБСЛУГОВУВАННЮ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ, що перебуває у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
повноваження з управління яким делеговано обласній державній
адміністрації.
5.13. Про зміну назви комунального підприємства «Центр
обслуговування громадян» та визначення його централізованою
закупівельною організацією.
Доповідач – Радулов Д.Д., директор Департаменту економічної
політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації.
5.14. Про зміну найменування Комунальної організації «Обласна
служба експлуатації адміністративних будівель» та затвердження статуту у
новій редакції.
Доповідач – Соколік Л.О., начальник Управління обласної ради з
майнових відносин.

6. Про об’єкти спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області
6.1. Про прийняття з державної власності цілісних майнових
комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області.
Доповідач – Лончак О.А., директор Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації.
6.2. Про передачу легкових автомобілів зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у спільну власність
територіальних громад Одеської області.
Доповідач – Одарій-Захар’єва Н.В., директор Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації.
6.3. Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління якими здійснює
обласна рада.
6.4. Про включення до Переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад області, які підлягають приватизації, автомобіля
марки NISSAN, модель MAXIMA, реєстраційний номер ВН2968ОМ,
2002 року випуску, номер шасі (кузова, рами) JN1CAUA33U0063557, що
знаходиться на балансі Комунальної установи «Автопідприємство по
обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації»,
розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 27 Б, та його
приватизацію.
6.5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня
2020 року № 47-VIIІ «Про утворення конкурсної комісії з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
6.6. Про закріплення за Комунальним підприємством «Одесаоблфарм»
на праві господарського відання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Доповідач – Соколік Л.О., начальник Управління обласної ради з
майнових відносин.
7. Про земельні правовідносини
7.1. Про проведення інвентаризації земельної ділянки та надання
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки за адресою: місто Одеса, вулиця Вавілова,
60.
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.

7.2. Про припинення права постійного користування земельною
ділянкою КЗ «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський
ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» та передачу її у
комунальну власність Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району
Одеської області.
Доповідач – Соколік Л.О., начальник Управління обласної ради з
майнових відносин.
7.3. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж
адміністративно-територіальної одиниці – міста Ізмаїл Ізмаїльського району
Одеської області.
7.4. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж адміністративно-територіальної одиниці – міста Подільськ Подільського
району Одеської області.
Доповідач – Гінак А.Ф., голова постійної комісії обласної ради з
питань земельних відносин та адміністративно-територіального устрою.
8. Звернення депутатів
8.1. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента
України, комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин, Кабінету Міністрів України та Національної академії
аграрних наук України щодо необхідності відновлення належного
фінансування та повноцінної діяльності Одеської державної дослідної
сільськогосподарської станції НААН України.
Доповідач – Радковський О.В., керівник депутатської фракції
«Батьківщина» в Одеській обласній раді.
8.2. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Прем’єрміністра України та Кабінету Міністрів України щодо передачі до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області земельних
ділянок, які перебувають у віданні Міністерства оборони України.
8.3. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо
необхідності посилення соціального захисту й державної підтримки
медичних працівників, які задіяні у боротьбі з пандемією гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Доповідач – Шкарівський В.М., депутат обласної ради.
8.4. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента
України та Верховної Ради України щодо необхідності невідкладного
забезпечення охоронних заходів в загальноосвітніх закладах.
8.5. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Верховної Ради
України щодо необхідності зняття з розгляду пленарного засідання
Верховної Ради України законопроєкту № 2693-д та надіслання його на
розгляд Європейської комісії «За демократію через право».

Доповідач – Фрейман Я.М., керівник депутатської фракції «ПАРТІЯ
ШАРІЯ» в Одеській обласній раді.
8.6. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо створення Програми адаптації
аграрного комплексу південних областей України до змін клімату.
Доповідач – Урбанський О.І., депутат обласної ради.
Співдоповідач – Унгурян В.Я., депутат обласної ради.
8.7. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Прем’єрміністра України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності
підтримки для реалізації проєкту «Будівництво Болградського групового
водопроводу сільгоспводопостачання в Одеській області».
Доповідач – Шкарівський В.М., депутат обласної ради.
8.8. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента
України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення
«Про Центр протидії дезінформації», затвердженого Указом Президента
України від 07 травня 2021 року № 187/2021, з метою підвищення
ефективності захисту незалежності та безпеки України, а також забезпечення
права українців на свободу думки і слова.
Доповідач – Афанасьєва Т.В., депутат обласної ради.
8.9. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента
України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо
заборони продажу земель сільськогосподарського призначення іноземцям.
Доповідач – Буяновський А.О., депутат обласної ради.
8.10. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Верховної
Ради України стосовно ухвалення пакета законопроєктів щодо малої
приватизації №№ 4572, 4573, 4574 і 4575.
Доповідач – Данилко Н.І., депутат обласної ради.
8.11. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Кабінету
Міністрів України, Міністра інфраструктури України та Міністра молоді і
спорту України щодо передачі у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ та міст Одеської області цілісного майнового комплексу –
водогрібної бази «Чемпіон» для створення Дитячо-юнацької спортивної
школи олімпійського резерву ім. Юлії Рябчинської.
Доповідач – Дядіністов К.Г., депутат обласної ради.
8.12. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Міністра
захисту довкілля та природних ресурсів України щодо вивчення проблеми та
сприяння ревіталізації малихі середніх річок Одеської області.
Доповідач – Денисенко О.О., депутат обласної ради.
8.13. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністра захисту довкілля та
природних ресурсів України щодо розгляду питання виділення коштів у сумі
35,5 млн грн з державного бюджету на закінчення робіт з виконання

природоохоронного заходу з реконструкції з’єднувального каналу між
Тилігульським лиманом і Чорним морем у 2021 році.
Доповідач – Кутателадзе О.Д., депутат обласної ради.
8.14. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Верховної
Ради України щодо необхідності якнайшвидшого прийняття проєкту
постанови Верховної Ради України від 23 лютого 2021 року № 5140 «Про
Заяву Верховної Ради України щодо заходів з підтримки моряків, які
працюють на суднах у міжнародному морському судноплавстві».
8.15. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Міністра
інфраструктури України щодо ситуації, яка склалася в ДП «МТП
«Чорноморськ».
Доповідач – Крук Ю.Ю., голова постійної комісії обласної ради з
питань транспортно-комунікаційної інфраструктури, морегосподарського
комплексу та цифрового розвитку.
8.16. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Міністерства
юстиції України, Центральної виборчої комісії України щодо необхідності
розробки процедури позбавлення повноважень депутатів місцевих рад,
обраних від політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ» у зв’язку з можливою
забороною діяльності політичної партії.
Доповідач – Шмушкович М.В., керівник депутатської фракції
Політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» в Одеській обласній
раді.
8.17. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Міністерства
юстиції України, Центральної виборчої комісії України щодо необхідності
заборони політичної партії «Європейська Солідарність» у зв’язку із
запущенням Президентом України програми деолігархізації країни та
необхідністю розробки процедури позбавлення повноважень депутатів
місцевих рад від цієї партії.
Доповідач – Фрейман Я.М., керівник депутатської фракції «ПАРТІЯ
ШАРІЯ» в Одеській обласній раді.
9. Депутатські запити
10. Різне

